
 Data  19/12/2013  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Benestar Social  Aprovar les bases específiques reguladores de la co ncessió  
 de subvencions en règim de concurrència competitiva  per a  
 l’organització, participació i desenvolupament de   
 l’organització d’activitats veïnals, any 2014  

 Benestar Social  Aprovar les bases específiques reguladores de la co ncessió  
 de subvencions en règim de concurrència competitiva  per a  
 l’organització, participació i desenvolupament de  
 l’organització d’activitats d’acció social, any 201 4 

 Cultura / ICCO  Aprovar les bases específiques reguladores de la co ncessió  
 de subvencions en règim de concurrència competitiva  per a  
 l’organització, participació i desenvolupament de l es  
 activitats culturals 2014  

 Joventut /  Aprovar les bases específiques reguladores de la co ncessió  
 de subvencions en règim de concurrència competitiva  per a  
 l’organització, participació i desenvolupament de  
 l’activitat d’educació en el lleure per a l’any 201 4 

 Joventut /  Aprovar les bases específiques reguladores de la co ncessió  
 de subvencions en règim de concurrència competitiva  per a  
 l’organització, participació i desenvolupament de  
 l’activitat esportiva per a la temporada 2013/2014  

 Joventut /  Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell  
 Comarcal de la Garrotxa per a la prestació de serve is en  
 matèria de Joventut  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses (fase  ADO)  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses (fase  DO i O)  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses (fase  ADO)  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses (fase  DO i O)  

 Intervenció  Aprovar la certificació n.1 d’Aglomerats Girona SA  
 corresponent a les obres complementàries al project e de  
 conservació de les vies públiques 2013  

 Intervenció  Vistos els informes tècnics aprovar una relació de fiances  
 i avals per tal de poder procedir a la seva devoluc ió de  
 la partida no pressupostària que correspongui.  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic als Esplais de la Garrotx a 

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Bàsquet Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Joventut Sant Pere Màr tir  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Patinatge Artístic Olo t  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Voleibol Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Escola Pia  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Escola Fubtol Garrotx a 

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Garrotxa Rugby Club  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Patí Hòquei Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Foment de la Pesca Espo rtiva  
 d'Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Assoc. Veïns i propie taris  
 Nucli Antic  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Assoc. Desocupats act ius de  
 la Garrotxa 40  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Orfeó Popular Olotí  

 Intervenció  Aprovar modificacions internes  



 Contractació  Aprovació plec de clàusules administratives i tècni ques  
 per adjudicar, mitjançant procediment obert, el ser vei de  
 neteja i inspecció de la xarxa municipal de clavegu eram de  
 la ciutat i escomeses dels edificis municipals i  
 convocatòria de licitació  

 Contractació  Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local de d ata 28  
 de novembre de 2013 en relació a l’adjudicació dels   
 treballs redacció de l’estudi i el procés de remode lació  
 del tram del carrer Bernat Vilar comprès entre el c arrer  
 Casimir Plana i la plaça Balmes, a l’empresa Grupo de  
 Estudios y Alternativas 21,SL en el sentit que la d espesa  
 anirà a càrrec d'una altra partida pressupostària  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Construccions Movi SC els  
 treballs de refer la paret de pedra partionera entr e les  
 instal·lacions del  Club Tennis Olot i el Parc Nou  

 Contractació  Aprovar l’acta de preu contradictori núm. 1 de les obres  
 d’adequació de seguretat contra incendis i  
 d’accessibilitat de l’edifici de Can Monsà  

 Contractació  Donar de baixa del servei de neteja dels edificis i   
 equipaments municipals que té adjudicat l’empresa U TE  
 Ingesan SA IGFA SL - UTE neteja Olot el local  del  
 C/Carme, núm. 8 (antic cinema Núria) destinat a  
 dependències de Joventut, inclòs dins del bloc B; a mb  
 efectes del dia 31 de desembre de 2013.  

 Contractació  Rescindir  amb efectes del dia 31 de desembre de  2 013  el  
 contracte d’arrendament subscrit amb la Societat Ci vil  
 Salt del Brull SCC del local situat a la planta pri mera de  
 l’edifici del carrer del Carme, núm. 8 (antic cinem a  
 Núria), destinat a dependències de l’Àrea de  Joven tut  
 d’aquest Ajuntament.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Ingenieria, Construcción y   
 Tecn.Iluminación SL l’arrendament de les decoracion s de  
 Nadal a instal·lar a diversos carrers i places de l a  
 Ciutat  durant les Festes de Nadal  2013.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Audifilm ABI SL un pack d e 22  
 jornades de  serveis i assistència tècnica d’aplica cions  
 Audifilm "GENESYS5"  destinades a l'entorn BMP  i a ltre  
 programari,  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Estanys Blaus SL el  
 subministrament d'un servidor HP DL380P GEN8 E5-263 0V, 2  
 processadors. 64 Gb Ram, Font redundant, 2 plaques de  
 xarxa, tarja flash de 32 Gb interna; per tal d'ampl iar la  
 capacitat i velocitat dels servidors virtuals.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Terundar SL els treballs d e  
 subministrament, revisió i posada a punt  d'un proj ector  
 de segona mà per a projeccions en 3D amb destí a aq uest   
 Ajuntament  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a l’àrea  
 d’Informació del territori d’aquest Ajuntament a un   
 estudiant de 2n. Curs del Cicle formatiu de grau su perior  
 de Projectes d’edificació del Institut la Garrotxa,  durant  
 el període comprès entre el 13/01/2014 i el 28/02/2 014  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d'Autoprotecció de la festa de la ni t de Nadal 

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d'Autoprotecció de la festa de la ni t de  
 Cap d’Any  

 Urbanisme  Aprovar la memòria valorada de millora del marge es querre  
 del riu Fluvià. Tram: Encreuament carrer Fluvià - R onda  
 Fluvià - Ronda Paraires redactat pel director de l’ àrea  
 d’Infraestructura i Obra Pública  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació d'edifici entre  
 mitgeres de 2 habitatges situats al carrer Sant Fel iu, 17  



 Contractació  Urgència. Contractar amb el Consorci de Medi Ambien t SIGMA  
 els treballs de redacció del Pla d'Acció per a l'En ergia  
 Sostenible (PAES) del municipi d'Olot, d'acord amb el  
 model proposat per la Diputació de Girona.  

 Contractació  Urgència. Ratificar el Decret de l’Alcaldia del dia  18 de  
 desembre de 2013 relatiu a la pròrroga de la contra ctació  
 agregada entre el Consorci Localret i els municipis ,  
 consells comarcals i ens adherits de les comarques de  
 l’Empordà, Pla de l’Estany i la Garrotxa, pel que f a als  
 serveis de telecomunicacions  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Josep Vilanova S A les   
 obres d'arranjament de diversos punts de la xarxa d e  
 clavegueram de la ciutat d'Olot  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Josep Vilanova S A les  
 obres d'arranjament del clavegueram, el conducte d' aigua i  
 el paviment de calçada del tram del carrer Verge de   
 Fàtima comprès entre el carrer Nonet Escubós i el c arrer  
 Sant Josep de Calasanç.  

 Contractació  Urgència. Procedir al pagament  a la Societat Gener al  
 d'Autors i Editors  dels drets d'autors i editors  per les  
 actuacions musicals que es van dur a terme durant  de les  
 Festes del Tura 2013.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb  E. Mas López els  serveis  de  
 representació i defensa d’aquest Ajuntament en rela ció al  
 recurs contenciós núm.403/2013 interposat contra re solució  
 de la Junta de Govern Local del dia 18 de juliol de  2013.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Camp Base Organi zation  
 SL el servei de lloguer  de 16  estands exteriors i  6  
 casetes amb tancament amb motiu de la Mostra de Pes sebres  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa  Músics de Catal unya  
 SCCL la reserva per a l’actuació musical del dia 7 de  
 setembre de 2014 amb motiu de les Festes del Tura.  

 Contractació  Urgència. Aprovar les despeses de gestió de la comu nitat  
 "Garatge Estacio Autobusos" pel que fa al pàrquing  situat  
 als carrers Lorenzana, Castellà Lloveras i De Martí   
 Pararols (Estació d'Autobusos)  exercici 2013.  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Agustí CM SL el  
 subministrament de  vestuari de treball amb destí a ls  
 operaris de la Brigada Municipal  

 Contractació  Urgència. Modificar el contracte adjudicat a l’empr esa  
 Gestoria Castells SLP de prestació dels serveis  
 d’assessorament i gestió administrativa laboral d e  
 l’Ajuntament d’Olot i els seus Organismes Autònoms;  per  
 l’increment del número total de treballadors a  
 conseqüència de la contractació temporal per cobrir   el  
 Programa d’intervenció socioeducativa d’oci infanti l i  
 juvenil /Estiu Riu  


